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 هـ6/6/3311خطبة مبناسبة اختطاف موظف السفارة يف اليمن 
ُد لِلَِّه  مح يِن , اْلَح ِم الدِّ ُد هلِل الِذي َربِّ الحَعاَلِمنَي , الرَّْححَِن الرَِّحيِم , َماِلِك يـَوح مح اْلَح

اِكرِين  يِن أَقـحَواَماً َوَيَضُع ِبِه آَخرِين , َأْححَُدُه ُسبحَحانَُه َْححَد الشَّاِكرِيَن الذَّ يـَرحَفُع ِِبََذا الدِّ
َهُد َأنح ال إَِلَه ِإالَّ اهللُ وَ  َدُه ال َشرِيَك َلُه ويلُّ الصَّاِْلِني , َقَضى ِبُسنَِّتِه َأنَّ . َوَأشح حح

َداُة ِإََل الحَعاَلِمني َهُد َأنَّ ُُمَمََّداً َعبحُدُه َوَرُسولُُه , الرَّْححَُة الحُمهح ,  الحَعاِقَبَة لِلَُّمتَِّقني , َوَأشح
اً َرِحيَماً بِالحُمؤحِمِنني , َوَمَع َهَذا ُكلِِّه َلَح َيُكنح َفظَّاً َوال َغِليَظ الحَقلحِب َبلح َكاَن َرُؤوفَ 

َائِِنني , اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّمح َوبَارَِك َعَليحِه , َوَعَلى آلِِه  َجاَهَد َوَصابـََر َورَاَبَط َوَعاَقَب اْلح
ِبِه َأْجحَِعني .  َوَصحح

رَتُُه , َوالثِـَّقِة ِبِه أُوِصيُكمح َونـَفحِسي َأمَّا بَ ْعُد فَ َيا ِعَباَد اهلِل :  بِتَـقحَوى اهلِل َجلَّتح ُقدح
ِمِننَي بَِنصحرِِه , َوتـََوعََّد  ِق َوعحِدِه , فَإنَُّه ُسبحَحانَُه َوَعَد الحُمؤح َجلَّ َوَعال , َوِبِصدح

 .الحُمَناِفِقنَي َوالَكاِفرِيَن بَِعَذاِب السَِّعري
ُهَما َأنَّ  يف َصِحيِحهِ  َرَوى الحُبَخارِيُّ  أَي َُّها اْلُمْسِلُموَن : َعِن ابحِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـح

ِر ]يفَ َحجَِّة الَوَداِع مبََِن[ ,  َم النَّحح َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َخَطَب النَّاَس يـَوح
ٍم َهَذا ؟( قَاُلوا : يـَوحٌم َحرَ  اٌم ! قَاَل )فََأيُّ بـََلٍد َهَذا ؟( فـََقاَل )يَا أَيُـَّها النَّاُس َأيُّ يـَوح

ٌر َحرَاٌم ! قَاَل )فَِإنَّ ِدَماءَُكمح  ٍر َهَذا ؟( قَالُوا : َشهح قَاُلوا : بـََلٌد َحرَاٌم ! قَاَل )فََأيُّ َشهح
َواَلُكمح َوَأعحرَاَضُكمح َعَليحُكمح َحرَاٌم , َكُحرحَمِة يـَوحِمُكمح َهَذا يف بـََلدُِكمح َهَذا يف  رُِكمح َوأَمح َشهح

َهَذا ( فََأَعاَدَها ِمرَارًا , ُُثَّ َرَفَع رَأحَسُه فـََقاَل )اللَُّهمَّ َهلح بـَلَّغحُت ؟ اللَُّهمَّ َهلح بـَلَّغحُت ؟( 
ُهَما : فـََو الَِّذي نـَفحِسي بَِيِدِه ِإنَـَّها َلَوِصيَُّتُه ِإََل أُمَِّتِه ,  قَاَل ابحُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـح

ِرُب بـَعحُضُكمح رِقَاَب بـَعحٍض( فـَلحيُ   بحِلِغ الشَّاِهُد الحَغاِئَب )ال تـَرحِجُعوا بـَعحِدي ُكفَّارًا َيضح
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ُ َعِظيَم ُحرحَمِة الحُمؤحِمِن , َفال ََيُوُز َأنح يـُتَـَعرََّض َلُه ِبُسوٍء  فـََهَذا َحِديٌث َصِحيٌح يـُبَـنيِّ
ِلَم يف َدِمِه َوَمالِِه َوِعرحِضِه , ِلَكرَاَمِتِه ِإالَّ ِِبَقَِّه , َوَذِلَك َأنَّ اإلسحالَم يـَعحصِ  ُم الحُمسح

 َعَلى اهلِل !
فـََعنح ُجنحَدِب بحِن َعبحِد  َواْسَتِمُعوا ِإَلى َهِذه اْلِقصَِّة الِتي تُ بَ يُِّن َهَذا اأَلْمَر َجِليَّاً :

ى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم بـََعَث بـَعحثًا ِمنح اللَِّه الحَبَجِليِّ َرِضَي اللَُّه َعنحُه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ 
رِِكنَي ِإَذا  رِِكنَي , َوإِنَـُّهمح الحتَـَقوحا َفَكاَن َرُجٌل ِمنح الحُمشح ِلِمنَي ِإََل قـَوحٍم ِمنح الحُمشح الحُمسح

ِلِمنَي َقَصَد َلُه فـََقتَـَلُه , َوِإنَّ َرُجاًل  ِلِمنَي  َشاَء َأنح يـَقحِصَد ِإََل َرُجٍل ِمنح الحُمسح ِمنح الحُمسح
َلَتُه  فـََلمَّا َرَفَع َعَليحِه السَّيحَف  -قَاَل : وَُكنَّا ُُنَدَُّث أَنَُّه ُأَساَمُة بحُن زَيحٍد  –َقَصَد َغفح

َلُه قَاَل : ال إَِلَه ِإال اللَُّه ! فـََقتَـَلُه ! َفَجاَء الحَبِشرُي ِإََل النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َفَسأَ 
بَـرَُه َخبَـَر الرَُّجِل َكيحَف َصَنَع ! َفَدَعاُه َفَسأََلُه فـََقاَل )َِلَ قـَتَـلحَتُه ؟ (  بَـرَُه , َحَّتَّ َأخح فََأخح
ِلِمنَي , َوقـََتَل ُفاَلنًا َوُفاَلنًا َوََسَّى َلُه نـََفرًا , َوِإِّنِّ  قَاَل : يَا َرُسوَل اللَِّه أَوحَجَع يف الحُمسح

ِه فـََلمَّا رََأى السَّيحَف قَاَل : ال إَِلَه ِإال اللَُّه ! قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َْحَلحُت َعَليح 
َنُع ِبال إَِلَه ِإال اللَُّه ِإَذا  َعَليحِه َوَسلََّم )أَقـَتَـلحَتُه ؟ ( قَاَل : نـََعمح ! قَاَل )َفَكيحَف َتصح

َم الحِقَياَمِة( قَاَل : يَا َرُسولَ  َنُع ِباَل إَِلَه  َجاَءتح يـَوح تَـغحِفرح يل ! قَاَل )وََكيحَف َتصح اللَِّه اسح
َم الحِقَياَمِة ؟ ( قَاَل : َفَجَعَل اَل يَزِيُدُه َعَلى َأنح يـَُقوَل )َكيحَف  ِإالَّ اللَُّه ِإَذا َجاَءتح يـَوح

َم الحِقَياَمِة( َرَواُه مُ  َنُع ِبال إَِلَه ِإال اللَُّه ِإَذا َجاَءتح يـَوح ِلٌم .َتصح  سح
ُهَما قَاَل :  َوِعنحَد الحُبَخارِيِّ ِمنح َحِديِث ُأَساَمَة بحِن زَيحٍد َرِضَي اللَُّه َعنـح

ُرََقةِ  َنا الحَقوحَم  ]قبيلة من جهينة[بـََعثـََنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم ِإََل اْلح , َفَصبَّحح
َناُهمح , َوَْلِقحُت  َنحَصاِر َرُجاًل ِمنـحُهمح فـََلمَّا َغِشيَناُه قَاَل : ال إَِلَه فـََهَزمح أَنَا َوَرُجٌل ِمنح اْلح

َنا بـََلَغ النَِّبَّ  ي َحَّتَّ قـَتَـلحُتُه , فـََلمَّا َقِدمح ِإال اللَُّه ! َفَكفَّ اْلَنحَصارِيُّ , َفطََعنحُتُه ِبُرُمِح
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َساَمُة أَقـَتَـلحَتُه بـَعحَد َما قَاَل ال إَِلَه ِإال اللَُّه ؟( قـُلحُت  َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم فـََقاَل )يَا أُ 
ُت قـَبحَل َذِلَك الحيَـوحِم ! َلمح  َكاَن ُمتَـَعوًِّذا َفَما زَاَل يَُكرُِّرَها َحَّتَّ ََتَنـَّيحُت َأِّنِّ َلَح َأُكنح َأسح

رَِكاً , بَ فَ َتَأمَُّلوا َهِذِه اْلَحاِدثََة  َرَف وََكثـَُر أََذاُه َعَلى يف َرُجٍل َكاَن ُمشح لح َقدح َأسح
ِلِمنَي َوقـََتَل َعَدَداً ِمنـحُهمح , َلِكنَُّه َلمَّا قَاَل : ال إَِلَه ِإال اللَُّه , ارحتـََفَعتح َعنحُه  الحُمسح

َم َعَلى انحِتهَ  َسُه َوَدَمه ! َفَكيحَف يـََتَجرَّأُ بـَعحُض النَّاِس الحيَـوح اِك الحُعُقوبَُة , َوَعَصَم نـَفح
ِلِمني ؟ َكيحَف يـََتَجرَُّؤوَن َعَلى قـَتحِل أُنَاٍس أَمحَضوحا ُعُقوَداً ِمنح  اْلرحَواِح َوقـَتحِل الحُمسح

ِل  هح ُجُدوَن ؟ َهلح َهَذا ِإالَّ ِمَن اْلَح َأعحَمارِِهمح يف اإِلسحالِم , يـَرحَكُعوَن هلِل َعزَّ َوَجلَّ َوَيسح
 النـََّهاِر ! الحُمطحَبِق َوِمَن الحَعَمى يف َوضحِ 

ِلَكٌة ِمَن  ِلِم َكِبريٌَة ِمَن الحَكَبائِِر , َوُموِبَقٌة ِمَن الحُموِبَقاِت , َوُمهح ِإنَّ قـَتحَل الحُمسح
ِلَكاِت , قَاَل اهللُ تـََعاََل ) ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها الحُمهح ِمًنا ُمتَـَعمِّ َوَمنح يـَقحُتلح ُمؤح

 (َليحِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيًماَوَغِضَب اللَُّه عَ 
َتِنُبوا السَّبحَع َعنح َأِب ُهرَيـحرََة َرِضَي اللَُّه َعنحُه َعنح النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَليحِه وَ  َوَسلََّم قَاَل )اجح

ُر ,  ُهنَّ قَاَل الشِّرحُك بِاللَّهِ الحُموِبَقاِت قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما  َوقـَتحُل النـَّفحِس , َوالسِّحح
قِّ , ِف ,  الَِِّت َحرََّم اللَُّه ِإال بِاْلَح َم الزَّحح ُل َماِل الحَيِتيِم , َوالتـََّويلِّ يـَوح ُل الرِّبَا , َوَأكح َوَأكح

ِمَناِت الحَغاِفالِت( ُمتـََّفٌق َعَليحه َصَناِت الحُمؤح ُف الحُمحح  َوَقذح
َماِر , ِإنَّ َمنح ََتَرَّأَ َعلَ   ِسِه بِالدَّ ى ِإزحَهاِق ُروِح الحُمؤحِمِن أَوح إِيَذائِِه فـََقدح أَعحَلَن َعَلى نـَفح

َرِويِّ ,  نـحَيِويِّ َواُْلخح ُهَما قَاَل : َوَهيََّأَها لِِعَقاِب اهلِل الدُّ فَعنح ابحِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـح
َحٍة ِمنح ِديِنِه َما َلَح َوسَ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه  لََّم )َلنح يـَزَاَل الحُمؤحِمُن يف ُفسح

 ( َرَواُه الحُبَخارِيُّ بح َدًما َحرَاًماُيصِ 
الحَمعحََن : أَنَُّه َأيُّ َذنحٍب َوَقَع ِمنحُه َكاَن َلُه يف الدِّيِن َوالشَّرحِع ََمحرٌَج ِإالَّ الحَقتحَل , فَِإنَّ وَ 

 أَمحرَُه َصعحٌب !
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ُهَما َوُهَو رَاِوي َويُ  ِديِث ِمنح قـَوحِل ابحِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعنـح وِضُح َهَذا َما يف ََتَاِم اْلَح
َسُه ِفيَها :  َقَع نـَفح ِديِث َحيحُث قَاَل : ِإنَّ ِمنح َوَرطَاِت اْلُموِر الََِّّت ال ََمحرََج ِلَمنح أَوح اْلَح

رَاِم ِبَغريحِ ِحلِّهِ   []َوالَورحطَُة ِهَي ُكلُّ َبالٍء ال َيَكاُد َصاِحُبُه يـََتَخلَُّص ِمنحُه !.  َسفحَك الدَِّم اْلَح

َماِء , َوتـَرحِويِع اآلِمِننَي ,  فَأَيحَن أُولَِئَك الِذيَن يـََتَجرَُّؤوَن َعَلى َْححِل السِّالِح َوَسفحِك الدِّ
َم الحِقيَ  ِمِننَي ؟ أَيحَن َهُؤالِء ِمَن اهلِل يـَوح َ َوقـَتحِل الحُمؤح ُتوُل ِبرَأحِسِه بـَنيح اَمِة ِحيَنَما يَأحِت الحَمقح

 َيَديِّ اهلِل َعزَّ َوَجلَّ ُيطَاِلَب ِبَدِمه ؟
ُهَما قَاَل : َسَِعحُت نَِبيَُّكمح َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم يـَُقوُل فـََعِن  ابحَن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعنـح

ُتوُل  َم الحِقَياَمِة ُمتَـَعلٌِّق ِبرَأحِس َصاِحِبِه يـَُقوُل : )َيَِيُء الحَقاِتُل َوالحَمقح َربِّ َسلح َهَذا َِلَ يـَوح
 قـَتَـَلِِن ؟ ( َرَواُه ابحُن َماَجه َوَصحََّحُه اْلَلحَباِّنُّ 

َذرح ِمنح إِ  اللََّه , الِذي يُرِيُد النََّجاَة , اتَّقِ  فَ َيا أَي َُّها اْلُمْسِلمُ  َماَء , َواحح َذِر الدِّ غحرَاِء َواحح
َأِل اهللَ الحَعاِفَيَة ,  السَُّفَهاِء َلَك بَِأنَّ َهِذُه ُرُجوَلٌة أَوح َشَجاَعٌة , وَُكنح يف َسالَمٍة َواسح

 َوََتَنَِّب الِفََتَ َوَمَواِطنَـَها !
تَـغحِفُر اهللَ َعافَانَا اهللُ َوإِيَّاُكمح َوَوقَانَا َشرَّ أَنـحُفِسَنا َوالشَّيحطَاِن , أَُقوُل قـَوحيل َهَذا وَ  َأسح

تَـغحِفُروُه إِنَُّه ُهَو الحَغُفوُر الرَِّحيُم .  الحَعِظيَم يل َوَلُكمح فَاسح
 

 اْلطبة الثانية

َهُد َأال إَِلَه ِإال اهللُ َويلُّ الصَّاِْلنَي , َوُأَصلِّي َوُأَسلُِّم َعَلى  نَي , َوَأشح
َ
ُد هلِل َربِّ الَعامل اَْلمح

ِبِه َوالتَّاِبِعنَي ! ُُمَمٍَّد النَِّبِّ اْلَ   ِمنِي َوَعَلى آلِِه َوَصحح
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قَّ يـَلحَتِبُس َأمَّا بَ ْعُد :  َمِتِه َأنَّ النَّاِس ال يـَزَاُلوَن َُمحَتِلِفنَي , َوَأنَّ اْلَح فَِإنَّ اهلَل َقَضى ِِبِكح
َتَدلُّوا بِالحَباِطِل َعَلى بـَعحِض النَّاِس فـََيظُنُّوَن الحَباِطَل  َا اسح طََأ َصَوابَاً , َوُرمبَّ َحقَّاً َواْلَح
َعُلون ! ِي َعَلى َما يـَفح  بِبَـعحِض ُنُصوِص الحَوحح

ِي َعِن الحُمنحَكِر , َوإِنَُّه ِمَّا  َوِإنَّ ِمْن َذِلَك : ِر بِالحَمعحُروِف َوالنـَّهح َهاِد , َواَْلمح أََلَة اْلِح َمسح
هَ  يِن ال ِمرحيََة ِفيِه َأنَّ اْلِح ٌر لأَلعحَداِء و َوِْحايٌَة لِلدِّ اَد َذرحَوُة َسَناِم اإلسحالِم , َوُهَو َكسح
ِلمنَي !  َوِعزٌَّة لِلحُمسح

َ اْلَُمِم ,  ُي َعِن الحُمنحَكِر , فـَُهَو ِشَعاُر اْلُمَِّة َوِميزَتـَُها بـَنيح ُر بِالحَمعحُروِف َوالنـَّهح َوِمثـحُلُه اَْلمح
يِن , َوِسَياٌج ِْلُُرَماِت اهلِل َأنح تـُنحتَـَهَك , َوُسوٌر  َوُهَو ِصَماُم اَْلَمانِ  بِِإذحِن اهلِل ِِلََذا الدِّ
َرَك !  ِلَواِجَباتِِه َأنح تـُتـح

ُل الحِعلحِم  ِ َضَواِبُط َوُشُروُط ذََكَرَها َأهح ِ الحَعِظيَمتَـنيح َوَلِكنح : ِلُكلٍّ ِمنح َهاَتنِي الشَِّعريَتـَنيح
ِل َوَدوَّنُوُها يف ُكتُ  ِبِهم , َأَخُذوَها ِمَن اَْلِدلَِّة الشَّرحِعيَِّة ! َوِمَّا يـُؤحَسُف َلُه أَنَُّه ِبَسَبِب َجهح

ِ يف َغريحِ َموحِضِعِهَما ,  ِ الشَِّعريَتـَنيح َدُموا َهاتـَنيح َتخح يِن اسح رَِة الدِّ بـَعحِض الحُمَتَحمِِّسنَي لُِنصح
تَـَغلَّ َذِلَك أَعحَداُء اإلسحالِم َوال ِسيََّما الحُمَناِفِقنَي َوَأَساُؤوا التََّصرَُّف ِفيِهَما , َحَّتَّ  اسح

َلُبوا ِِبَيحِلِهمح َوَرِجِلِهمح , َوقَاُلوا َهَذا ُهَو اإلسحالُم ! ِمَّا  ِمَن اللِّيِِبَالِيِّني َوالحَعلحَمانِيِّنَي فََأجح
ِل اإِلميَاِن ِبَسَبِب َهذَ  َدَث َخلحَخَلًة يف ُصُفوِف َأهح ا اإِلرحَجاِف الِذي َمصحَدرُُه يف َأحح

ِلِمنَي ! ِل ِمَن الحُمسح هح ُل اْلَح  الَواِقِع ُهَو َأهح
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ُؤوِلنَي أَي َُّها اْلُمْسِلُموَن :  رَاِميٍّ َحَدَث ِْلََحِد الحَمسح َنا ُمَؤخَّرًَا ِبَعَمٍل ِإجح َوإِنَـَّنا َقدح ُفوِجئـح
ِتطَاِفِه ُُثَّ يف السَِّفارَِة السُُّعوِديِِّة يف ِبالِد الح  َيَمِن الشَِّقيَقِة , َحيحُث قَاَمتح ُزمحرٌَة بِاخح

ِديُد  بِالحُمَساَوَمِة َعَليحِه مبَطَاِلَب ظَاُهُرَها الصَّالُح َوبَاِطنُـَها السُّمُّ الزَُّعاُف ! ُُثَّ التـَّهح
ِجرِي السَِّفارَِة السُُّعوِديُِّة ُهَناَك ! !! فـََيا َأَسَفاُه َأنح تـََقَع َهِذِه اْلَفـحَعاُل ِبَقتحِلِه َوالتـََّوعُُّد بِتَـفح

يَن ,  ِمنح أُنَاِس مُيَثِـُّلوَن اإلحسحالَم ِِبَيحَئاِِتِمح َوبِأَقـحَواِلِِمح , ُُثَّ ِإنَّ أَفـحَعاَِلُمح ُُتَاِلُف الدِّ
ِلِمنَي , َوال نـَُقوُل ِإالَّ : إِنَّا هللِ  ُدُهمح يف ُُمَارَبَِة الحُمسح   َوإِنَّا إِلَيحِه رَاِجُعوَن َويـَنحَصبُّ ُجهح

ِيُجوَن ِِبَا ِضَعاَف النـُُّفوِس ,  َماِهرَي َويـُهح تَـعحِطُفوَن ِبِه اْلَح َوأَمَّا ُمطَالََباِتُِمح الِِت َيسح
 َفُجلَُّها أُُموٌر ِإعحالِميٌَّة , َوَحرََكاٌت ِدَعائِيٌَّة !

ٌر َعاٍر ِمَن َوَما يـَزحُعُمونَُه ِمنح ُوُجوِد َمظحُلوِمنَي يف سُ  َلِة السُُّعوِديَِّة فـََهَذا أَمح ُجوِن الدَّوح
َر َأنَّ  َتِحقُّ الحُمَحاَسَبِة , َوَلوح ُقدِّ َلُة ال تـَتَـَعرَُّض ِإالَّ ِلَمنح َعِمَل َما َيسح الصِّحَِّة , فَالدَّوح

َأُل اهلَل أَ  ُم َتَصرُِّفِه , فـََنسح نح َيُكوَن َذِلَك رِفـحَعًة يف ُهَناَك بـَعحَض َمنح ظُِلَم أَوح ُأِسيَئ فـَهح
ِفريًَا ِلَسيَِّئاتِِه ! ُُثَّ لَيحَس ِِبَِذِه الصُّورَِة ُيطَاِلُب ِبَرفحِع الظُّلحِم , َبلح لِلحُمطَالَبَ  ِة َدَرَجاتِِه َوَتكح

َسَجَن َمنح  طُرُقـَُها َوِلَرفحِع الظُّلحِم َسِبيُلُه ! ُُثَّ َما َذنحُب َهَذا الحُمَوظَِّف ؟ َهلح ُهَو الِذي
َوازِرٌَة ِوزحَر َواَل َتزُِر َيدَُّعوَن ظُلحَمُهمح , أَوح الِذي أََمَر بِالحَقبحِض َعَليحِهمح ؟ قَاَل اهلُل تـََعاََل )

َرى(  ُأخح

ِلِه َسالِ  رَُه , َوَأنح ََيحَفظَُه ِمنح ُكلِّ ُسوٍء , َوَأنح يـَُردَُّه ِإََل َأهح َأُل اهلَل َأنح يـَُفكَّ َأسح َماً , فـََنسح
َدُهمح , َوَأنح  ِلمنَي َشرَّ َهِذِه الحِفَئِة الحُمعحَتِديَِة َوَأنح يـَُردَُّهمح ِإََل ُرشح ِفَي الحُمسح َوَأنح َيكح
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ِلِمنَي يف ُكلِّ َمَكاٍن إِنَُّه َويلُّ َذِلَك َوالحَقاِدُر َعَليحِه , َوَصلَّى اهللُ  َواَل الحُمسح ِلَح َأحح ُيصح
َِعنَي , وَ َوَسلََّم َعَلى نَِبيـِّ  ِبِه َأْجح ُد لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي !َنا ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصحح مح  اْلَح

 


